Vast&Mobiel Voel je
Compleet
vrij!
Altijd en overal bereikbaar

Telefonische bereikbaarheid is belangrijk voor elke organisatie. Met Speakup Vast&Mobiel
Compleet verbind je snel en eenvoudig je mobiele telefoontoestel aan Speakup Compass,
de virtuele telefoon centrale van Speakup. Zo ben je zakelijk altijd bereikbaar op kantoor,
onderweg én thuis op het telefoonnummer van jouw keuze. Betrouwbaar voor je klanten en
efficiënt voor jou!

Locatie onafhankelijk Makkelijk schakelen tussen kantoor, onderweg en thuis met alle
functionaliteiten op één en hetzelfde telefoonnummer.
Koppeling naar keuze

Eenvoudig te verbinden met Speakup Compass. Heb je een eigen
centrale? Vraag naar de mogelijkheden tot koppeling.

Multi-device

Bellen via vast, mobiel, desktop of tablet. Met de Speakup App
stel je mobiel, je beschik- en bereikbaarheid in.

Gebruiksvriendelijk

Niet moeilijker dan strikt noodzakelijk is ons motto. Je kunt je
bereikbaarheid zelf beheren en instellen via de Speakup App.

Nummerbehoud

Je kunt je huidige telefoonnummers meenemen, waardoor jouw
klanten niets merken van de aansluiting op een andere centrale.

Complete dekking

Keuze uit twee mobiele netwerken, met internationale dekking.

Gemakkelijk en
Overzichtelijk

Gezamenlijk met je collega’s de bel- en databundels delen. En
ontvang alle kosten voor vast en mobiel bellen op één factuur.

Grip op je telefonie

Met Speakup Vast&Mobiel Compleet heb je controle op je vaste en mobiele telefonie. Op
de bereikbaarheid van de organisatie zelf en van alle medewerkers afzonderlijk. Doordat
je de functionaliteiten van je vaste telefonie ook op je mobiel beschikbaar hebt. Daarnaast
ken je geen versnippering meer van je vaste en mobiele abonnementen (aantal simkaarten,
verschillende aanbieders, parallel lopende contracten en langdurige contractlooptijden).
Bereikbaarheid wordt daardoor beheersbaar.

Eenvoudig en flexibel.

Speakup Vast&Mobiel Compleet kan je eenvoudig inzetten vanaf één simkaart. Het enige
wat je nodig hebt is een mobiel toestel en een Speakup Vast&Mobiel Compleet abonnement,
dat makkelijk is uit te breiden naar elke gewenste omvang.
Ons basis abonnement bestaat uit de volgende producten:
99
99
99
99
99

Abonnement 06-nummer
Speakup Compass gebruikerslicentie
1.000 Belminuten in NL/EU
Databundel naar keuze, eenvoudig te verlagen of verhogen
Groepsbundels

Tarieven*
Dienst
Vast&Mobiel Compleet 1GB

Vast&Mobiel Compleet 5GB

Per maand
€22,50

Eenmalig per sim
€25,00

€30,00

€25,00

*Tarieven per 1 augustus 2018, druk en zetfouten voorbehouden

Meer weten?

Hoe wij jouw bereikbaarheid optimaal organiseren en ervoor zorgen dat jij grip krijgt op je
vaste, mobiele telefonie en op meervoudige netwerken, dat leggen we je graag uit. Neem
contact met ons op en we helpen je graag op weg!

www.speakup.nl

088-7732585

sales@speakup.nl

